
3. třída 

 

Český jazyk 

• Téma: Číslo podstatných jmen   

• do školního sešitu- uč. str. 75, cv. 1 (pouze rozdělit do dvou sloupců)  

• uč. str. 75, cv.5, prosím dodat do pátku do školy – i písanku – do str. 12 a vyplněné 
materiály zaslané emailem nebo z webu 

• prac. list – pády podstatných jmen – možné posílat paní učitelce na školní 
email: sreplova@skolajinocany.cz  vypracované do pátku 27.3. nebo si vyzvednout v tištěné 
podobě ve škole. 

 

Angličtina 

• lekce 20 

• str. 42+43 pročíst 

• zapsat slovíčka do slovníčku 

• tvořit věty na každý den v týdnu+ sport podle učebnice např. On Monday I play football. On 

Tuesday i play chess. …. 

 

Matematika 

• opakovat násobilku 

• str 117/22, 23, 24 napsat 

• str 118/29 napsat 

• str 118/31 ústně 

• str 119/36 ústně 
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Prvouka 
Přečti, nalep do modrého sešitu a vypracuj PS strana 40 

                                                          Listy 
Listy vyrůstají   –u bylin ze stonku 

                           -u stromů a keřů z větví 

Na jaře vyraší z pupenů, v létě jsou zelené, na podzim žloutnou a usychají, na zimu opadávají. 

 

Zelená barva listů je způsobena barvivem, kterému říkáme zeleň listová. 

 

Jaký význam mají listy pro rostlinu? 

Listy jsou většinou ploché, zachycují tak hodně světla potřebného pro výživu celé rostliny. 

 

Tvary listů -jehlice ( jehličnaté stromy) 

                    -kopí 

                    -talíř 

 

 

List se skládá ze dvou částí: čepele a řapíku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduché listy- mají čepel z jedné části (lípa, dub, tráva, buk, olše) 

Složené listy- mají čepel složenou z několika listů (jírovec maďal, růže, jetel) 

 

 

 

 

 

                                                                   Květy 
Liší se barvou, tvarem a vůní. Slouží k rozmnožování rostlin, mají samčí a samičí část. 

                                                 
 

 

Řapík 

Čepel 

 

Kalic

h 

Pestík (samičí část 

květu) 

Korunní 

lístek 

Tyčinka (samčí část 

květu) 



Velké a silně vonící květy (modré, žluté, bílé) lákají k opylení více včely a vosy. Květy s hlubokými 

kalichy opylují čmeláci. Žluté květy mají rádi brouci, motýli vábí květy všech barev. 

 

Roztřiď kvetoucí rostliny: 

Kosatec, pomněnka, řebříček, slunečnice, sasanka, koniklec, pryskyřník, blatouch, violka 

trojbarevná, růže, astra, divizna. 

 

Na zahradě 

roste……………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

Na poli 

roste……………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

Ve volné přírodě 

roste……………………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

 


